Foto Emülsiyonlar

Foto emülsiyonlar

Photo emulsions

Achitex Minerva S.p.A. ipek şablon baskılı

Achitex Minerva S.p.A. has added a series of

resimler oluşturabilmek için tasarlanmış serisini

products to its range that are designed to create

ürün yelpazesine ekledi.

silkscreen printed pictures.

Serigrafi müşterilerine her tip mürekkebin

In order to provide silkscreen customers with

ihtiyacını karşılayabilecek ve özellikle

the tools to make screens that can cope with

mükemmel çözünürlük ve netliğe sahip

all types of ink and in particular have excellent

şablonlar üretmek için araçlar sunar.

resolution and definition.

MINERSCREEN EVRENSEL
+ DIAZO U

MINERSCREEN UNIVERSAL
+ DIAZO U

Flat tekstil baskıları için Diazo emülsiyonu. Ürüne

Diazo emulsion for flat textile prints. After

katalizör eklendikten sonra aşınmaya ve

catalysis, the product becomes extremely

kimyasala karşı son derece dirençli olur; buna

resistant to chemicals and to abrasion; whereas

karşı katalizör eklenmeden önce geri

it can be recovered before catalysation. Once

kazanılabilir. Emülsiyon bir kere hassaslaştıktan

the emulsion has been sensitized, keep it in a

sonra serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

cool and dry place and make sure that you use it

Nihai sonuçta oluşabilecek düzensizliklerden ve

within a month to prevent irregularities or faults

hatalardan kaçınmak için bir ay içerisinde

in the final result.

kullanılmalıdır.

MINERSCREEN HT

MINERSCREEN HT

Çok kalın şablonlar için tasarlanmış saf

Pure photopolymeric emulsion designed for

fotopolimerik emülsiyon. Sahip olduğu yüksek katı

very thick screens. Has a high solid content

içeriği, derinlik elde etmeye olanak sağlar.

that enables depth to be obtained. It is

Mükemmel elastisite, nem ve plastisol

characterized by excellent elasticity and

mürekkeplerine karışı mükemmel direnç,

excellent resistance to Plastisol inks and to

karakteristik özellikleridir. Çok hızlı katılaşır.

humidity. Sets very quickly.

MINERSCREEN TACK

MINERSCREEN TACK

İpek şablonda basılmış kumaşları metal çerçeve

Two-component polyurethane adhesive used

(fırında boyanmış demir, alüminyum gibi) üzerine

for gluing silkscreen printed textiles onto metal

yapıştırmak için kullanılan iki bileşenli poliüretan

frames (such as oven-painted iron,

yapıştırıcı. Ürün ilk yapışma kuvvetinde herhangi

aluminium…), the product is highly resistant to

bir eksilme olmadan, çözücüye ve ısıya karşı

solvent and has excellent heat resistance,

mükemmel direnç gösterir.

without this lessening in any way its initial
adhesive strength.

MINERSCREEN CAT

MINERSCREEN CAT

İki bileşenli poliüretan yapıştırıcı

Catalyst for the two-component polyurethane

MINERSCREEN TACK için katalizör.

adhesive MINERSCREEN TACK, distinguished

Reaktiviteyle fark edilebilir ve uzun kap ömrüne

by reactivity and a long pot-life. Gives good

sahiptir. İyi yapışma yeteneği ve mükemmel ısı

gluing adhesion and excellent resistance to

direnci sağlar.

heat.

MINERSCREEN FIXER

MINERSCREEN FIXER

Emülsiyonlu üç ayarlı sistemler için katalizör. Uzun

Catalyst for emulsions with triple setting system,

vadede ipek şablonların su geçirmezlik özelliklerini

useful for increasing the waterproof properties of

arttırmada kullanışlıdır. Suya karşı dirençli baskı

the silkscreens in the case of long runs.

emülsiyonlarının dayanıklılığını önemli ölçüde

Significantly improves the durability of water-

geliştirir. Polyesterde kullanılabilir ancak naylonda

resistant print emulsions. Usable on polyester,

kullanılmaz. Katalizlenmiş emülsiyon geri

but not on nylon. The catalyzed emulsion cannot

kazanılamaz.

be recovered.

MINERSCREEN REMOVER

MINERSCREEN REMOVER

Fotogravürlenmiş ipek şablonların geri kazanımı için

Liquid product for recovering photoengraved

kokusuz ve biyouyumlu sıvı ürün. Etkisini hızlı

silkscreens, odourless and biodegradable. It is

gösteren ürün, birkaç dakikada tesir eder. Etkili ve

a quick-acting product that acts within a few

ucuzdur.

minutes, is effective and cheap.
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